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                                           Θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς» 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ   Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό των 

Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών ,Κ.Α.Π.Η. του ν.π.δ.δ. προυπολογισμού 15.000 ευρω 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Το  Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής 
Δήμου Ελευσίνας , θα προβεί στην ανάθεση Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό 

των Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κ.Α.Π.Η.  του ν.π.δ.δ.  , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με  απόφαση Προέδρου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για ένα έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης .  

Έχει εκδοθεί α) η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου 

της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω Απόφασης (ή πρότασης) Ανάληψης Υποχρέωσης, για 
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης,  

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν,  με συστημένη επιστολή 

ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier λόγω μέτρων Κοροναιού), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο 
του Νομικού Προσώπου , στη διεύθυνση, Παγκάλου και Κίμωνος 11 Ελευσίνα Τ.Κ. 19200 , τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και Παρασκευή  26 Ιουνίου 2020  και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης 

προσφορών). 
 

Η προσφορά θα περιέχει: 

 
1. Βεβαίωση Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή 

της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο 
 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγω 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

3. Φορολογική ενημερότητα. 
 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 



κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 

τόσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό όσο και για τα μέλη της. 

 

5.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε 

ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου 

(εταιρίας) το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρία που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ 

 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 

- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 

είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν 

εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 

6. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προμηθειών αναλύονται στο  58 /2020   τεύχος τεχνικών  
προδιαγραφών. Το πρωτογενές αίτημα – τεχνική περιγραφή έχει  αναρτηθεί στο πρόγραμμα 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, λαμβάνοντας μοναδικό αίτημα ΑΔΑΜ:  20REQ006848904 

 
Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α..Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , Παγκάλου και Κίμωνος 11 και στην 

ιστοσελίδα του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  στη διεύθυνση: 
www.pakppa.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά ή μέσω email στο prom@pakppa.gr , από τ ο  

Ν . Π . Δ . Δ .  Π . Α . Κ . Π . Π . Α .  Δ Η Μ Ο Υ  Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ  , καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρα από 09:00 έως 14:00.  Αρμόδια Υπάλληλος Μαρινάκη Αικατερίνη  

Αναπλ/τρια Προισταμένη   Διοικητικού Οικονομικού  Τηλ. 2105565617. 
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